
Ata n°.186 de 19/08/2010 – Conselho Deliberativo do  Canoasprev 

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dez, às treze horas e 
quarenta e cinco minutos, na sala de reuniões do Canoasprev, localizada na rua 
Inconfidência 817, 3º andar, reuniram-se em Reunião Ordinária, os membros do Conselho 
Deliberativo do Canoasprev, titulares, José Hermeto Gadea Lagranha, Rejane Fatturi 
Duarte, Jarí Rosa de Oliveira, Teresinha Antqueviezc Pruciano, Nelma Teresinha Rodrigues 
Daniel e Monir Silva Saldanha. Suplentes, Jacqueline Amorin Remião, Ivera Regina Soares 
da Silva, Ronaldo da Silva Santa Cruz, Valquíria Souto da Silva e Suzana Maria de Souza. 
Presente também o Sr. Haroldo Carvalho Leão, Presidente Executivo do Canoasprev. 
Aberta a reunião pela Presidente do Conselho Sra. Rejane, foi procedida a leitura das atas 
nº 184 e 185 e suas respectivas aprovações. Após este momento, a Sra. Rejane desejou 
boas vindas ao novo presidente executivo do Canoasprev. Ainda com a palavra, a Sra. 
Rejane informou aos conselheiros que os ofícios solicitados na reunião anterior foram 
entregues ao executivo e despachados para as diretorias correspondentes para 
providências. Na sequência, o Sr. Haroldo informou que deseja firmar um acordo com a 
Diretoria de Recursos Humanos, para que seja anexado no contracheque do servidor um 
aviso da maioridade legal de seu dependente, e que também pretende atualizar a caderneta 
informativa do fassem. Neste contexto a Sra. Rejane sugeriu a criação de uma comissão 
para atualizar as informações da resolução nº 01 que regulamenta os benefícios concedidos 
pelo Fassem. Com o consentimento do conselho, foram indicados para integrar a comissão 
os conselheiros Rejane Fatturi Duarte, Jacqueline Amorin Remião e Ronaldo da Silva Santa 
Cruz. Outra comissão foi sugerida pela Sra. Rejane, esta para fazer um estudo sobre a 
Resolução nº 02 que dispõe sobre o regimento Interno do Conselho Deliberativo do Instituto, 
também com consenso de todos, foram designados os nomes dos conselheiros Monir da 
Silva Saldanha, Verônica de Jesus Oliveira Pacheco Signori e Valquíria Souto da Silva. Na 
sequência foi apresentado o processo C0745/2010 referente à Lei orçamentária para o 
exercício de 2011, o processo foi encaminhado para a Sra. Nelma para relatoria. Em 
seguida, foi discutido o processo C0697/2010 referente a extensão de credenciamento para 
a prestadora de serviço Geração Equipe Interdisciplinar de Saúde. O Sr. Haroldo informou 
que a credenciada adicionou ao contrato social mais uma especialidade médica, mas como 
o edital de credenciamento no Fassem foi encerrado a empresa não pode credenciar a nova 
especialidade. A Sra. Rejane informou que já existe decisão do Conselho estabelecendo que 
o edital fique aberto por prazo indeterminado, solicitou o anexo desta decisão ao processo e 
que ele seja encaminhado ao executivo para nova avaliação. Na sequência a Sra. Rejane 
fez um breve histórico do processo C0538/2010, referente a venda da folha de pagamento 
da Prefeitura Municipal de Canoas para o Banrisul, informando ao conselho que o processo 
está na Secretaria Municipal da Fazenda para esclarecimentos sobre o contrato. O Sr. 
Haroldo expôs que vai tomar conhecimento do processo e dialogar com o conselho sobre o 
assunto. Ainda com a palavra, o Presidente Executivo informou também que é o presidente 
da comissão que irá analisar o plano de carreira dos servidores e expôs alguns objetivos que 
a comissão pretende alcançar. Aproveitando a presença do Sr. Haroldo, a Sra. Rejane 
solicitou algumas adequações no informativo do Canoasprev e uma melhora na distribuição 
para os servidores ativos. Em seguida o Sr. Jarí relatou ao conselho que um médico 
credenciado ao Fassem solicitou a uma usuária mais procedimentos médicos do que seriam 
necessários, neste contexto o Conselho reforçou a solicitação de urgência na contratação de 
uma auditoria médica ao Fassem. Atento ao assunto o Presidente Executivo informou que 
esta trabalhando para que a contratação seja feita o quanto antes. Sem mais, foi marcada 
uma reunião extraordinária dia 24 de agosto de 2010, para discutir o processo C0745/2010, 
que tem prazo para ser entregue à Prefeitura Municipal. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a Reunião e por mim, Carla Pagliarini, lavrada a presente ata, que após lida e 
aprovada será assinada pelos presentes.  
 


